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1. Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Trong nỗ lực quyết liệt đẩy nhanh cải cách các thủ tục hành chính 
(TTHC) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng với nỗ lực tạo 
ra những bước đột phá về cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai Bộ 
Tài nguyên và Môi trường là một trong những Bộ đã và đang triển 
khai nhiều giải pháp tích cực và mang tính đột phá. 

Giảm phiền hà và minh bạch 

Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, hiện tại, Tổng cục đã ban hành kế 
hoạch cải cách hành chính và kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, 
tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018; tổ chức phát động 
phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính trong toàn Tổng cục. 
Định kỳ báo cáo kết quả cải cách hành chính các quý theo quy định. 

Một trong những thay đổi quan trọng trong TTHC đó là sự ra đời của 
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã cắt giảm thời gian thực hiện một số 
thủ tục xuống còn một nửa so với trước đây theo đúng tinh thần chỉ đạo 
của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện 
các thủ tục về đất đai. Nghị định đã đưa ra nhiều quy định mới nhằm 
tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong việc giải quyết thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, tạo 
nhiều thuận lợi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liến với 
đất, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Một số nội dung cải cách 
đáng quan tâm là, cơ chế ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp 
Giấy chứng nhận, thông qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là 
việc giải quyết TTHC đối với hộ gia đình, cá nhân sẽ giảm đáng kể chi 
phí và thời gian luân chuyển hồ sơ từ các huyện, thị xã, thành phố về Sở 
TN - MT. Đối với dự án có nhiều hạng mục công trình (được thể hiện 
trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy 
phép đầu tư, giấy chứng nhậnđầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 
quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng) 
nếu chủ đầu tư có nhu cầu và có đủ điều kiện, được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho từng hạng mục công trình 
hoặc từng phần diện tích của hạng mục công trình đó. Một nội dung cải 
cách đáng chú ý nữa là thời gian giải quyết đối với nhiều thủ tục đăng ký 
biến động đất đai được quy định rút ngắn từ 1/3 đến 2/3 so với trước 
đây nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 
thời gian rút ngắn đáng kể nhất là thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của 



chung của vợ và chồng (trước đây là 15 ngày, nay chỉ còn 5 ngày); cấp 
lại giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng 
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất chỉ còn 10 ngày (trước 
đây là 30 ngày). Các thủ tục rút ngắn một nửa thời gian so với trước đây 
là: cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây 
dựng chỉ còn 15 ngày; gia hạn sử dụng đất chỉ còn 7 ngày; xác nhận tiếp 
tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử 
dụng đất chỉ còn 5 ngày. Các thủ tục rút ngắn 1/3 thời gian gồm: chứng 
nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất, tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục 
đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 
(từ 20 ngày xuống còn 15 ngày); các thủ tục đăng ký biến động đất đai, 
tài sản gắn liền với đất còn lại (từ 15 ngày xuống còn 10 ngày). 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử đối với 
lĩnh vực đất đai đã góp phần giải quyết các TTHC, rút ngắn thời gian xử 
lý hồ sơ, giảm chi phí và tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước về đất đai, tạo thuận tiện cho người dân và doanh 
nghiệp.  

Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai 
cho biết: Tổng cục đang khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống và 
hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc đăng 
ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phối hợp, cung cấp 
thông tin phục vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế. Xác định ứng dụng công 
nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai có vai trò quan trọng, tạo 



bước đột phá trong công tác quản lý, cải cách TTHC, trong thời gian 
qua, Tổng cục Quản lý đất đai đã tăng cường ứng dụng nhiều phần 
mềm liên quan tới xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ thống thông tin 
đất đai. Các phần mềm và CSDL này đã hỗ trợ tích cực trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất 
đai trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, Tổng cục đã tích cực triển khai, 
đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành, khai thác, sử dụng “Dự án tổng thể về 
xây dựng hồ sơ địa chính và CSDL quản lý đất đai” tại 58 đơn vị cấp 
huyện trên tổng số 18 tỉnh/thành phố; “Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa 
hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)” đầu tư cho 59 huyện thuộc 
địa bàn 9 tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Khánh Hòa, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang… 

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng và phát 
triển công nghệ địa chính, Tổng cục Quản lý đất đai, việc ứng dụng công 
nghệ thông tin như: hệ quản trị cơ sở dữ liệu đất đai, các công cụ phần 
mềm tác nghiệp, công nghệ web, công nghệ GIS, công nghệ đường 
truyền dữ liệu (VPN, Leased line…) sẽ xây dựng lên được một mô hình 
văn phòng đăng ký đất đai hiện đại với mức độ chuyên nghiệp cao trong 
xử lý công việc nhằm cung cấp thông tin, tích hợp dữ liệu, chia sẻ thông 
tin với các ngành và dịch vụ khác có liên quan. 

Việc  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai sẽ 
góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai; tạo điều kiện 
thuận lợi để Luật Đất đai đi vào cuộc sống, từng bước hiện đại hóa 
ngành TN - MT, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước.  

Theo daibieunhandan.vn 

 

2. Gỡ vướng bằng cơ chế "mở" 
Theo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, hiện cả nước có gần 1.900 
bến thủy hoạt động không phép, trong đó có khoảng 1.000 bến có 
khả năng cấp phép, song do vướng mắc về thủ tục hành chính nên 
vẫn không thể cấp. Điều này dẫn đến một nghịch lý là nhiều bến dù 
chưa được cấp phép, nhưng vẫn hoạt động khá nhộn nhịp và 
không phải chấp hành các nghĩa vụ về thuế, phí... 

Trong khi đó, một số bến thủy đã nhiều lần có hồ sơ gửi cơ quan chức 
năng đề nghị sớm được cấp phép để có thể hoạt động một cách chính 
tắc. Tuy nhiên, sau không ít lần hồ sơ được gửi đi, cho đến nay bến vẫn 



đang trong tình trạng chờ đợi do vướng mắc về quy hoạch và thủ tục đất 
đai. Và cũng vì đang trong thời gian chờ tháo gỡ về thủ tục, nên lực 
lượng chức năng mỗi khi kiểm tra cũng chỉ có thể xử phạt chủ bến hoạt 
động chưa có phép chứ không thể cưỡng chế phá dỡ. 

Để giải quyết nghịch lý này, cơ quan chức năng cần phải có phương án 
quản lý phù hợp. Cụ thể, với các bến thủy nội địa đang khai thác mà 
chưa có giấy phép hoạt động, nếu không vi phạm hành lang bảo vệ công 
trình, không ở vị trí gây nguy hiểm về an toàn giao thông thì có thể xem 
xét cấp phép hoạt động tạm thời trong thời gian nhất định, có thể là 2 
năm. Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày công bố hoạt động, người khai 
thác bến thủy nội địa phải thực hiện đầy đủ các thủ tục (về thủ tục mở 
bến) và đóng thuế, phí theo quy định.  

Hết thời hạn nói trên nếu người khai thác có nhu cầu tiếp tục hoạt động, 
cơ quan quản lý lại xem xét gia hạn (cũng không quá 2 năm). Nếu người 
khai thác bến không thực hiện thủ tục, hoặc bến thủy nội địa xét thấy 
không đủ điều kiện để công bố hoạt động sẽ phải tiến hành giải tỏa, tháo 
dỡ.  

Việc đưa ra cơ chế “mở” như vậy sẽ giúp các bến thủy nội địa chưa 
được cấp phép hiện nay sớm đi vào nền nếp, không phải nơm nớp hoạt 
động trong cảnh dù không muốn vẫn cứ phải vi phạm. Và Nhà nước 
cũng sẽ không bị thất thu thuế, phí từ các bến thủy này. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

3. Siết chặt quản lý khai thác cát, sỏi 
Thời gian qua, các tỉnh, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp nhằm siết chặt quản lý trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi. Cùng 
với công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra, Chính phủ đã chỉ đạo 
các bộ, ngành sớm hoàn thiện nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông 
làm căn cứ để quản lý, khai thác hiệu quả, đúng quy định nguồn 
khoáng sản này. 

 



Lực lượng chức năng bắt giữ một vụ khai thác cát, sỏi trái phép. 

 
Vi phạm diễn biến phức tạp 

Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường), những năm qua, vi phạm trong khai thác cát trái phép đã giảm 
đáng kể cả về số vụ và tính chất vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn không ít 
địa phương, hoạt động khai thác cát đang diễn biến phức tạp, đặc biệt ở 
các vùng giáp ranh trên các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đồng Nai, 
sông Sài Gòn...  

Theo phản ánh từ các địa phương, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khai 
thác, không theo quy luật nhất định, khai thác chủ yếu vào ban đêm, sử 
dụng thuyền nhỏ nhưng lắp máy có công suất lớn, thời gian hút nhanh 
(chỉ từ 30 đến 40 phút) và thường hoạt động về đêm, giữa các địa bàn 
giáp ranh... Trong nhiều trường hợp, các đối tượng còn sử dụng "xã hội 
đen" để cảnh giới, trả thù những ai ngăn cản chúng hành động. 

Tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 
phủ Trương Hòa Bình, chỉ riêng đợt cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 
năm 2018, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, bắt giữ 52 vụ khai thác cát 
trái phép, tạm giữ 57 phương tiện tàu thuyền và tịch thu hàng nghìn mét 
khối cát. Mới đây nhất, trong đêm 4-10, rạng sáng 5-10, tổ công tác của 
Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an TP Hà Nội) đã bắt quả 



tang một tàu đang khai thác cát trái phép đoạn qua địa phận quận Tây 
Hồ và 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua địa phận 
quận Bắc Từ Liêm. Các tàu này có trọng tải hàng nghìn tấn, được trang 
bị hệ thống máy bơm hút cát hiện đại.  

Lý giải về nguyên nhân tình trạng khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp, 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Lại 
Hồng Thanh cho rằng, thời gian qua, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh ở 
hầu hết các tỉnh, thành, kéo theo nhu cầu cát phục vụ xây dựng rất lớn.  

Đối tượng vi phạm có nhiều hình thức tinh vi, lợi dụng khu vực giáp ranh 
khi các địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ để hành động... 

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn chia sẻ: Phúc Thọ có 
tuyến sông Hồng giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc. Những năm gần đây, tình 
trạng khai thác cát trái phép xảy ra chủ yếu tại các xã: Vân Nam, Vân 
Hà… là địa bàn có tuyến sông giáp ranh với huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 
Phúc. Tại những khu vực này, trong khi bên Hà Nội thì cấm, bên UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc lại cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát nên luôn 
xảy ra tình trạng đối tượng khai thác cát lợi dụng kẽ hở để tạm lánh về 
phía được cấp phép khi bị phát hiện vi phạm...  

Việc quản lý, xử lý khai thác cát trái phép cũng vì thế gặp nhiều khó 
khăn, nhất là hoạt động khai thác trái phép thường diễn ra vào đêm tối 
và các ngày nghỉ, dịp lễ, Tết. Chưa kể, các đối tượng còn sử dụng thiết 
bị hút với công suất lớn, rút ngắn thời gian khai thác và bố trí người giám 
sát, theo dõi lực lượng chức năng, thông báo cho nhau để đối phó khi 
lực lượng chức năng xuất hiện... 

Sẽ có nghị định về quản lý cát, sỏi 

 



 

Các phương tiện khai thác cát tập trung ven sông Hồng, địa phận 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 

Để siết chặt quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông, thời gian qua, các tỉnh, 
thành phố đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp. Thứ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, các địa phương đã ban 
hành hàng loạt các văn bản, chỉ thị chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt 
động khai thác khoáng sản. Các quy định của pháp luật đã được phổ 
biến sâu rộng tới người dân để từ đó người dân giám sát, phát hiện tố 
giác; cùng chính quyền và các ngành chức năng chủ động phòng, chống 
các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Các ngành chức năng 
cũng tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung một số thủ tục nhằm cải cách 
thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; công 
tác thanh, kiểm tra được duy trì thường xuyên tại các địa phương...  

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố giáp ranh với nhau đã có sự phối hợp chặt 
chẽ trong việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông. Đơn cử tại Hà Nội, 
UBND TP Hà Nội yêu cầu công an thành phố tiếp tục tăng cường phối 
hợp với công an 8 tỉnh giáp ranh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh 
chống tội phạm vi phạm về khai thác cát lòng sông... 

Để quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, Chính phủ 
đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 



chức năng xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định quản lý 
cát, sỏi lòng sông. Ông Lại Hồng Thanh cho biết, dự thảo Nghị định với 
nhiều chính sách sẽ giúp các địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động 
khai thác cát, sỏi lòng sông.  

Theo dự thảo Nghị định, Nhà nước thống nhất quản lý tài nguyên cát, 
sỏi lòng sông theo quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng 
dẫn thi hành luật gắn với trách nhiệm bảo vệ lòng, bờ, bãi sông theo quy 
định của Luật Tài nguyên nước, pháp luật liên quan.  

Nhà nước thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong cấp phép 
thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông; đấu thầu thực hiện dự án nạo vét, 
khơi thông luồng lạch; đấu giá khối lượng cát, sỏi lòng sông thu hồi 
được từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Ngoài ra, Nhà nước 
khuyến khích sử dụng các khoáng sản có thể sản xuất cát nhân tạo để 
thay thế cát tự nhiên; nghiêm cấm việc sử dụng cát, sỏi đủ chất lượng 
cho mục đích san lấp, cải tạo mặt bằng... 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến cuối năm 
2017, khai thác cát, sỏi không có giấy phép vẫn diễn ra 
tại 20 tỉnh, thành phố. Trong tổng số 755 giấy phép 
khai thác cát, sỏi lòng sông được UBND các tỉnh, 
thành phố cấp phép, chỉ có 87 giấy phép cấp thông 
qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
(chiếm tỷ lệ 11,5%). 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

4. Môi trường kinh doanh 'tự do nhưng chưa thật an 
toàn’ 
TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, Việt Nam hiện nay có thể tự do 
kinh doanh, nhưng chưa thật an toàn trong hoạt động kinh doanh. 



 

TS Nguyễn Đình Cung. 

Tại Tọa đàm “Phát triển kinh tế tư nhân: Rào cản và Giải pháp” vừa diễn 
ra, TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM), chia sẻ quan điểm, trước hết, phải đánh giá lại vai 
trò của kinh tế tư nhân về mặt kinh tế. 

Ông Cung đặt vấn đề, sự đóng góp vào GDP của khu vực này đã có sự 
tăng trưởng, nhưng khu vực này vẫn nhỏ so với nền kinh tế thị trường, 
vậy vấn đề là tại sao? 

Từ năm 1991, Luật Doanh nghiệp tư nhân thừa nhận về mặt pháp lý sự 
tồn tại kinh tế tư nhân ở Việt Nam, cho đến giờ nay mới xuất hiện 4 tỷ 
phú đô la, con số này vẫn rất nhỏ so với thế giới, và chưa có doanh 
nghiệp nào ngấp nghé ở top các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Lý do 
là ở Việt Nam hiện nay có thể tự do kinh doanh, nhưng chưa thật an 
toàn trong hoạt động kinh doanh. 

Cụ thể, môi trường kinh doanh của chúng ta còn nhiều rủi ro. Doanh 
nghiệp Việt, bên cạnh các rủi ro thông thường, phải đối mặt rủi ro pháp 
lý.  Điều này đến từ hệ thống pháp luật không cụ thể, không rõ ràng, 
không minh bạch, không hiệu lực, không hiệu quả... Trước việc áp dụng 
tùy ý, tùy tiện (về mặt pháp luật), thì với một doanh nhân, họ không thể 
tính toán được lâu dài, cách tốt nhất là họ làm nhỏ và không lớn, không 
chính thức. 



Mặt khác, với những doanh nghiệp muốn lớn, họ không lớn được. Với 
một doanh nghiệp có ý tưởng kinh doanh tốt, họ cần nguồn lực để phát 
triển, nguồn lực đó không thể đến từ vốn gia đình, bạn bè hay vốn của 
mình. Việt Nam phân bố nguồn lực theo xin – cho, thay vì dựa trên tiêu 
chí chất lượng, ai làm tốt thì được cấp vốn. Có thể lấy thí dụ, giao dịch 
chuyển nhượng đất đai chủ yếu là hành chính, chưa hẳn là thị trường, 
thị trường vốn méo mó… 

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, mặc dù còn nhiều rào cản, trong nhiệm 
kỳ này, chúng ta đã có nhiều tháo gỡ, thí dụ như bỏ 50% điều kiện kinh 
doanh cải thiện môi trường, thông quan hàng hóa… và đây là điều cần 
được đánh giá cao. 

Còn theo TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của 
Quốc hội, tới nay vẫn còn có sự phân biệt trong nhận thức dẫn tới sự 
phân biệt trong đối xử giữa kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế 
khác. 

“Phải thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh ưu thế là giải quyết việc làm so với 
DN nhà nước và DN FDI thì đóng góp của khối DN tư nhân trong nguồn 
thu ngân sách vẫn còn hạn chế. Rất ít các DN thuộc loại tỷ đô của Việt 
Nam đi lên từ ứng dụng khoa học công nghệ mà chủ yếu là từ lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản hoặc có gắn với kinh doanh bất động sản”, ông 
Kiên nói. 

Giáo sư Nguyễn Mại thì cho rằng, kinh tế tư nhân đang trên đà tăng 
trưởng, số DN mới thành lập năm sau nhiều hơn năm trước, số vốn của 
người dân đưa vào kinh doanh hàng triệu tỷ đồng mỗi năm. 

“DN khởi nghiệp đang là trào lưu sôi động thu hút hàng vạn lớp người 
trẻ tuổi có ý chí, có hoài bão, có sức sáng tạo dám nghĩ, dám làm; mặc 
dù tỷ lệ thất bại không nhỏ, nhưng số người trẻ thành đạt ngày càng 
nhiều, báo hiệu xu thế mới của kinh tế tư nhân nước ta”, Giáo sư nói. 

Cũng theo vị chuyên gia này, các DN tư nhân có quy mô ngày càng lớn 
hơn, kinh doanh đa dạng hơn, đa số coi trọng kinh doanh gắn với sáng 
tạo, năng động đang và sẽ là bộ phận đông đảo và quan trong nhất của 
đội ngũ doanh nghiệp.  Các DN lớn, bao gồm các tập đoàn kinh tế đã 
khẳng định vị thế trên thương trường, một số đã được xếp hạng cao 
trong khu vực và trên thế giới, là lực lượng tiên phong trong kinh doanh 
thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 

Theo baochinhphu.vn 

 



5. Nhiều "bất cập" trong Dự thảo Nghị định về kinh 
doanh khí 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí vừa được ban hành lấy ý kiến 
rộng rãi trong công luận. 

Tuy nhiên, ngay khi vừa ban hành, dự thảo này đã bộc lộ rất nhiều bất 
cập. 

Mức xử phạt quá nặng 

Đối với hành vi vi phạm về kinh doanh LPG (khí gas), dự thảo quy định 
mức xử phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi không có biên bản giao 
nhận có ký tên xác nhận của khách hàng sử dụng về kiểm tra độ kín của 
van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai 
LPG xong; không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh 
doanh LPG mà cửa hàng ký hợp đồng bán LPG chai. 

Đây là mức xử phạt quá nặng đối với các hành vi trên. Xét bản chất thì 
các hành vi này không gây nguy hiểm đến các lợi ích công cộng mà chỉ 
là các lỗi về mặt kĩ thuật trong các hoạt động kinh doanh. 

 

Quy định xử phạt hành chính trong Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều 
của Nghị định kinh doanh khí đang… quá nặng. 



Mặt khác, khi so sánh với các hành vi khác trong cùng khung, các hành 
vi này cũng không nghiêm trọng bằng. Ví dụ so sánh với hành vi kinh 
doanh chai LPG mini, LPG chai mini không được phép nạp lại. 

Tương tự như với quy định không báo cáo nhãn hiệu hàng hóa theo quy 
định; không báo cáo hệ thống phân phối, hoạt động mua bán khí trên thị 
trường đến cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định, cũng bị xử 
phạt từ 40-60 triệu đồng. Đây là mức xử phạt quá cao bởi trên thực tế, 
nếu so sánh với hành vi cùng khung là mua, bán LPG và LPG chai trôi 
nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ hoặc không đủ điều kiện 
lưu thông trên thị trường, thì hành vi này nhẹ hơn rất nhiều, nên đề nghị 
Ban soạn thảo chuyển khung xử phạt đối với các hành vi này theo 
hướng nhẹ hơn. 

Vì vậy, với những quy định này, đề nghị Ban soạn thảo chuyển khung xử 
phạt đối với hai hành vi này sang khung nhẹ hơn. 

Nhiều quy định không phù hợp 

Cùng với đó, tôi cho rằng, dự thảo nên tiếp tục chỉnh sửa một số quy 
định không phù hợp khác. 

Cụ thể, về hành vi vi phạm quy định về sản xuất, chế biến LPG, theo quy 
định tại khoản 3 Điều 41 dự thảo được sửa đổi dự thảo quy định xử phạt 
đối với hành vi không thiết lập hệ thống phân phối theo quy định khi tiến 
hành bán lẻ LPG chai trên thị trường. 

Tuy nhiên, từ Điều 20 đến 22, Nghị định 87, việc thiết lập hệ thống phân 
phối là quyền của thương nhân chứ không phải nghĩa vụ. Thương nhân 
có thể bán hàng cho hệ thống phân phối hoặc bán trực tiếp cho khách 
hàng sử dụng. 

Nghị định cũng không có quy định nào về hệ thống phân phối (cho 
trường hợp thương nhân có hệ thống phân phối), chỉ dẫn chiếu tới quy 
định chung tại Luật Thương mại. Do đó, việc xử phạt đối với hành vi này 
là không phù hợp với Nghị định 87 và không có căn cứ, do đây không 
phải hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi cho rằng ban soạn thảo nên 
bỏ quy định tại khoản 3 Điều 41 (được sửa đổi). 

Đơn vị này cũng đề nghị xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ quy định xử phạt 
đối với hành vi sử dụng LPG chai mini không được phép nạp lại trong cơ 
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Bởi theo pháp luật xử phạt vi phạm hành chính thì để xác định xử phạt 
phải có yếu tố “lỗi” trong hành vi, tuy nhiên, đối với hành vi này, phần lớn 
các trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không thể biết được 



LPG chai mini có được phép nạp lại hay không, bởi việc sang nạp không 
thực hiện bởi họ. Do đó, việc xử phạt hành vi này là chưa phù hợp. 

Bãi bỏ quy định xử phạt hành vi không thực hiện chế độ ghi chép và xuất 
hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính bởi hành vi này thuộc 
phạm vi xử phạt trong lĩnh vực hóa đơn, vì vậy Dự thảo quy định xử phạt 
đối với hành vi này sẽ gây ra sự chồng lấn về phạm vi xử phạt. 

Theo enternews.vn 

 

6. Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu 
giáo độc lập 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 
của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục, trong đó sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập và hoạt 
động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. 

 

Ảnh minh họa 

Cụ thể, điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 
gồm: 



1- Có giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định. 

2- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn; diện tích 
phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 
cho một trẻ em; có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ 
em; những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, an toàn; bảo 
đảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đủ nước 
sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em. 

3- Trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập: 

- Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường 
nằm, chăn, gối, màn để ngủ, dụng cụ đựng nước uống, đồ dùng, đồ chơi 
và giá để, giá để khăn và ca, cốc, có đủ bô đi vệ sinh và tài liệu phục vụ 
hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích. 

- Tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em, gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực 
hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ; sổ theo dõi tài 
sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho 
cha mẹ. 

4- Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập: 

- Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ em 
ngồi (đặc biệt đối với trẻ em 5 tuổi): một bàn và hai ghế cho hai trẻ em; 
một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; đồ dùng, đồ chơi và giá để; 
bình đựng nước uống, nước sinh hoạt; tài liệu cho hoạt động chơi và 
học có chủ đích. Đối với lớp bán trú, có chiếu hoặc giường nằm, chăn, 
gối, màn, quạt. 

- Tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện 
hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ em; sổ ghi chép tổ 
chức các hoạt động giáo dục của trẻ em trong ngày; tài liệu dùng để phổ 
biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ. 

5- Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng 
đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm 
trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của phụ huynh 
và phải đăng ký hoạt động với UBND cấp xã, bảo đảm các điều kiện 
đăng ký hoạt động như sau: 

- Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 7 trẻ em. 

- Người chăm sóc trẻ em có đủ sức khỏe, đủ năng lực chịu trách nhiệm 
dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 
em theo quy định. 



- Cơ sở vật chất phải bảo đảm điều kiện tối thiểu như sau: Phòng nuôi 
dưỡng, chăm sóc trẻ em có diện tích tối thiểu là 15m2; bảo đảm an toàn, 
thoáng, mát; có đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ em; có đủ đồ 
dùng và các thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; có đủ nước 
uống và nước sinh hoạt cho trẻ em hằng ngày; có phòng vệ sinh và thiết 
bị vệ sinh phù hợp với trẻ em; có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, 
giáo dục trẻ em. 
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7. Ngành hải quan “chạy nước rút” 3 tháng cuối năm 
Tính đến hết tháng 9/2018, tổng thu NSNN của ngành hải quan đạt 
225.116 tỷ đồng, đạt 79,54% dự toán, tương đương 76,83% chỉ tiêu 
phấn đấu, tăng 5,21% so với cùng kỳ 2017. 

 

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế 
Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Báo Hải quan 

Theo phân tích của Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), năm 
2018 là năm có ảnh hưởng sâu rộng từ các Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) nên giảm thu trong 8 tháng đầu năm khoảng 17.900 tỷ đồng, số 
thu từ thuế nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt trong 9 tháng đầu năm có 
xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhờ kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh (15%) 



nên thuế giá trị gia tăng (GTGT) tăng mạnh (12,53%) so với cùng kỳ 
năm 2017 làm cho tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn tăng so 
với cùng kỳ năm 2017. 

Đáng chú ý, số thu của mặt hàng xăng dầu, dầu thô nhập khẩu đạt 
29.053 tỷ đồng, tăng 7.424 tỷ đồng, tương đương tăng 34,32% so với 
cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số thu từ hàng hóa khác đạt 196.063 
tỷ đồng, tăng 3.729 tỷ đồng (tương đương tăng 1,93%) so với cùng kỳ 
năm trước. 

Nhờ mặt hàng xăng dầu, tại một số đơn vị hải quan địa phương, tình 
hình thu ngân sách cũng khá khả quan. Hải quan Khánh Hòa số thu 
ngân sách đã tăng gần 14 lần, Hải quan Quảng Ngãi tăng hơn 3 lần, Hải 
quan Quảng Ninh tăng 0,3 lần... so với dự toán được giao. Một số cục 
hải quan có số thu lớn cũng đạt được kết thu ngân sách ổn định: Hải 
quan TPHCM đạt 70,87% chỉ tiêu, Hải quan Hải Phòng đạt 74,99% chỉ 
tiêu, Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu đạt 90,52% chỉ tiêu, Hải quan Hà Nội 
đạt 67,62% chỉ tiêu được giao... 

Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu năm, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan đã ban hành các văn bản giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN tới 
từng cục hải quan tỉnh, thành phố; giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế 
quá hạn năm 2018; quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối 
với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Ngành hải quan đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường 
phối hợp thu với ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN tham gia 
hoạt động xuất nhập khẩu, triển khai thí điểm nộp thuế điện tử 24/7 qua 
ngân hàng. 

Trong 3 tháng cuối năm, theo nhận định của Cục Thuế xuất nhập khẩu, 
nguồn thu từ mặt hàng xăng dầu sẽ giảm mạnh, điều này đồng nghĩa với 
việc với số thu NSNN của ngành Hải quan trong những tháng còn lại của 
năm sẽ bị sụt giảm so với trung bình thu của 9 tháng qua. 

Vì vậy, tiếp tục kiên trì với các giải pháp chống thất thu từ đầu năm đã 
đề ra là giải pháp quan trọng để ngành Hải quan hoàn thành chỉ tiêu thu 
NSNN được giao. Trong đó, những giải pháp cụ thể là tiếp tục tạo điều 
kiện thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, giải 
quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ 
tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, 
chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi 
cho DN trong việc nộp thuế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, 
thủ tục quản lý thuế. 



Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, khai thác 
và sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có để xác định dấu hiệu nghi vấn, 
thực hiện kiểm tra trong thông quan hoặc sau thông quan để xác định 
hành vi vi phạm, truy thu thuế và xử phạt theo quy định, trong đó tập 
trung vào một số lĩnh vực: phân loại hàng hóa, kiểm tra xuất xứ hàng 
hóa, kiểm tra trị giá hải quan, tăng cường công tác kiểm tra sau thông 
quan, thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, 
thuế suất cao... 

Cùng với đó, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi 
cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có 
khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng 
tờ khai, từng doanh nghiệp nợ. 
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8. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia lễ hội 

Từ ngày 15-10, Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành 
ngày 29-8-2018, Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội sẽ chính thức 
có hiệu lực. Nội dung Nghị định có nhiều điểm quan trọng như: 
chính sách của Nhà nước về lễ hội; nguyên tắc tổ chức lễ hội; 
quyền và trách nhiệm của người tham gia lễ hội; trách nhiệm của 
cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội và trách nhiệm của ban tổ chức lễ 
hội… 

Ở nội dung quyền và trách nhiệm của người tham gia lễ hội, ngoài việc 
phải chấp hành các quy định chung của pháp luật, nếp sống văn minh, 
ứng xử văn hóa..., còn có yêu cầu riêng với đối tượng cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động: không đi lễ hội trong giờ hành chính; 
không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương 
tiện) tham gia lễ hội (trừ thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được 
giao thực thi nhiệm vụ). Các cá nhân có hành vi vi phạm thì tùy theo tính 
chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự. 

Với hơn 8.000 lễ hội trên cả nước mỗi năm thì việc Chính phủ ban hành 
quy định này thể hiện nỗ lực và quyết tâm giải quyết một hiện tượng xã 
hội phức tạp hiện nay. Đó là, ngoài những lợi ích mang lại như sự thụ 
hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần của người dân; phát triển kinh tế, du 
lịch; giao lưu, học hỏi, giải trí… thì trong quá trình diễn ra lễ hội đã nảy 
sinh nhiều sự việc, hiện tượng không nên có khiến dư luận bất bình, 



trong đó có hành vi của người tham gia lễ hội. Tham gia những “trò chơi 
dân gian” bạo lực, cướp lộc, bẻ hoa, có hành vi tín ngưỡng mê muội thái 
quá, gây mất trật tự, vệ sinh môi trường… là chuyện không phải hiếm 
của người đi hội. Điều đáng nói là không ít người bỏ cả việc làm ăn để đi 
lễ, đi hội. Trong những biển người hằng năm đổ về các lễ hội như chùa 
Hương, chùa Bái Đính, Yên Tử, đền Gióng - Sóc Sơn, Lim, đền Trần 
Nam Định… vào ngày làm việc, có không ít cán bộ, đảng viên, công 
chức, người lao động. Hiện tượng các khu công nghiệp, nhà máy dịp 
đầu năm thưa vắng công nhân vì họ còn mải đi lễ, hoặc một số cơ quan, 
công sở đóng cửa chỉ vì công chức bận đi hội, từng được báo chí chỉ ra. 
Ngoài vi phạm kỷ cương, kỷ luật lao động thì việc “chiếm dụng” thời gian 
của Nhà nước, doanh nghiệp, đã gây lãng phí rất lớn. Ban hành quy 
định với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… tham gia lễ hội 
dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật là sự nhắc nhở, cảnh báo 
nhưng đồng thời là căn cứ pháp lý để xử lý những người cố tình vi 
phạm. 

Tuy nhiên, trong không gian lễ hội với số lượng người đông, việc xác 
định hành vi vi phạm không đơn giản. Những hành vi dễ “soi” trước kia 
như đi xe biển xanh, tập trung thành đoàn tiền hô hậu ủng nay được núp 
dưới việc dùng xe cá nhân, chia nhỏ thành nhiều nhóm; thậm chí “biến 
tướng” thành các đoàn công tác, nhưng chỉ làm việc qua loa, đi lễ hội là 
việc chính. Về mặt tâm lý, lâu nay người Việt vẫn coi đi lễ hội chiêm bái 
là việc tâm linh, mang lại những điều tốt lành, giải “hạn” cho nên có xu 
hướng tránh can thiệp, đồng ý “ngầm” hoặc xuê xoa cho nhau, có khi 
còn “đồng lõa”, bao che hành vi sai phạm. 

Vì vậy, để những quy định nêu trên đi vào cuộc sống, tránh tình trạng 
“trên nóng dưới lạnh”, mỗi cơ quan, đơn vị cần tổ chức tuyên truyền phổ 
biến đến cán bộ, công chức, người lao động; cần có những công cụ để 
lượng hóa được hành vi này; cần xác định việc chấp hành quy định là 
thể hiện đạo đức nghề nghiệp; phải có sự giám sát chặt chẽ của cơ 
quan và quần chúng; và cuối cùng, phải có biện pháp xử lý theo nội quy 
cơ quan bên cạnh những chế tài chung. Bên cạnh đó, vì hành vi tham 
gia lễ hội rất phong phú, đa dạng, ở từng thời điểm cụ thể không dễ định 
tính và định lượng cho nên cần đề cao tinh thần tự giác: tự giác trong 
nhận thức và tự giác trong hành động. Dư luận từng chỉ ra hiện tượng 
một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị quá coi trọng lễ bái, nào ngày 
rằm mồng một, nào động thổ, khai trương, xây nhà thờ tổ, lăng mộ 
hoành tráng…, khiến cán bộ cấp dưới phải miễn cưỡng làm theo hoặc 
tự nguyện “học đòi”. Vì vậy, trong quá trình thực hiện quy định, cần đặc 



biệt nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành và triển 
khai thực hiện. 
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9. Giải quyết 45.450 hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài 
chính về đất 
Báo cáo của Cục Thuế Hà Nội cho thấy, 9 tháng của năm 2018, đơn 
vị đã giải quyết 45.450 hồ sơ của người dân, liên quan đến nghĩa vụ 
tài chính đối với đất đai, bằng phương thức điện tử. 

 

Làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại Chi cục Thuế quận Đống 
Đa, Hà Nội. Ảnh: NM. 

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, ngay sau khi 
Quy chế về trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử được Tổng cục 
Thuế (Bộ Tài chính) và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường) được ký kết, Cục Thuế Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường 
Hà Nội cũng đã ký kết quy chế phối hợp. 

Theo đó, hai bên đã xác định được phương thức trao đổi thông tin điện 
tử để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất giữa cơ quan 
thuế và cơ quan đăng ký đất đai. 



“Việc thực hiện luân chuyển hồ sơ được giải quyết theo đúng trình tự 
quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT giữa Bộ 
Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo yêu cầu cải cách 
thủ tục hành chính” - ông Sơn nói. 

Để việc trao đổi thông tin giữa hai đơn vị diễn ra thuận lợi, đại diện Cục 
Thuế Hà Nội cho biết, 3 cơ quan là: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội, Cục Thuế Hà Nội và Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã ban hành hướng 
dẫn liên ngành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân 
chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng 
đất trên địa bàn TP. Hà Nội. 

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch hành động của đơn vị về triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, Cục Thuế Hà Nội đã phối 
hợp với Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) xây dựng, thiết kế 
phần mềm ứng dụng quản lý các khoản thu từ đất. 

Báo cáo của Cục Thuế Hà Nội cho thấy, năm 2016 cơ quan thuế đã tiếp 
nhận và xử lý 38.350 hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai 
bằng phương thức điện tử. Năm 2017 đã tiếp nhận được 48.525 hồ sơ. 
Riêng trong 9 tháng của năm 2018 đã tiếp nhận và xử lý 45.450 hồ sơ. 

Để việc kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký 
đất đai thuận lợi, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho rằng, cần nâng cấp ứng 
dụng quản lý trước bạ nhà đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với 
phần thuê đất; hỗ trợ chuyển tờ khai từ ứng dụng quản lý trước bạ nhà 
đất sang ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS)./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

10. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái phát động 
phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục 
hành chính cho nhân dân” 

Ngày 6/10, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã phát động phong 
trào "Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho 
nhân dân” nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức về thủ tục hành chính 
năm 2018. 



 

Cán bộ, công chức trẻ của Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết thủ tục hành 
chính cho người dân. 

Phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện” nhằm hỗ trợ nhân dân về thủ tục 
hành chính năm 2018 có sự tham gia của 41 đơn vị và trên 1.100 đoàn 
viên thanh niên.  

Theo đó, "Ngày thứ bảy tình nguyện” tập trung vào các phần việc như: 
xử lý công việc chuyên môn tồn đọng, giải quyết hồ sơ đến hạn; đóng 
góp ý kiến, tham mưu đề xuất nội dung, công trình thực hiện hiệu quả 
chương trình cải cách hành chính; tổ chức các hoạt động tham gia cải 
cách hành chính, tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại các đơn vị; tình nguyện 
làm thêm giờ ngày thứ Bảy để tiếp nhận, giải quyết nhanh các thủ tục 
hành chính cho người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn thủ tục hành 
chính, làm thủ tục cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe ô 
tô, mô tô cho người dân.  

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích 
của tuổi trẻ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính - một trong những 
chương trình đột phá của tỉnh nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và 
trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính để hình thành 
những lớp cán bộ, công chức, viên chức trẻ năng động, sáng tạo, tận 



tụy và cầu thị đảm bảo cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công có chất 
lượng đối với nhân dân. 

Theo baoyenbai.com.vn 

 

11. Nhanh gọn và hiện đại từ mô hình 'một cửa' ở 
Quảng Ngãi 
Với việc Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động, các 
sở, ngành ở tỉnh Quảng Ngãi đã nâng cao trách nhiệm, tích cực, 
chủ động hơn trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính. 

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi  
đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu đi vào 
hoạt động từ ngày 4/4/2018. Nhờ đó, quá trình giải quyết thủ tục hành 
chính được trung tâm kiểm soát ở hầu hết các khâu, từ tiếp nhận, luân 
chuyển, giải quyết, trả kết quả thông qua phần mềm một cửa điện tử, hệ 
thống tin nhắn SMS tự động, việc ứng dụng Zalo nhắn tin miễn phí qua 
nền tảng internet cũng được tích hợp vào phần mềm để người dân tra 
cứu tiến độ giải quyết hồ sơ.  



Dấu ấn Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động, các sở, ngành ở 
tỉnh Quảng Ngãi đã nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động hơn trong 
việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Về cơ bản, hồ sơ thủ 
tục hành chính được xử lý đúng quy trình, rất nhiều thủ tục được các cơ 
quan rút ngắn thời gian giải quyết, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn 
đạt tỷ lệ khá cao (trên 95%). 

Đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và đưa hơn 900 thủ tục hành chính của 
8 sở, ngành vào xử lý, giải quyết. Sau 6 tháng đi vào hoạt động, Trung 
tâm đã tiếp nhận và đã giải quyết trên 7.000 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ trả kết 
quả giải quyết đúng hạn bình quân đạt trên 96%. 

Nhiều người dân khi đến làm thủ tục tại đây có chung nhận xét: Trung 
tâm đã xây dựng được môi trường làm việc thân thiện, văn minh, lịch sự, 
hiện đại, chuyên nghiệp để phục vụ tổ chức, công dân. Bước đầu hoạt 
động của trung tâm đáp ứng được sự hài lòng của tổ chức, công dân; 
qua đó khẳng định sự đúng đắn về mục tiêu thành lập trung tâm để phục 
vụ cho công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: Hệ thống tin 
nhắn SMS tự động được tích hợp vào phần mềm một cửa (phần mềm 
Igate) thực hiện việc nhắn tin đến chủ hồ sơ về các trường hợp: Hồ sơ 
đã được giải quyết trước thời hạn và mời chủ hồ sơ đến nhận hoặc 
thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, thông báo hồ sơ không đủ điều kiện 
giải quyết, thông báo xin lỗi khi hồ sơ xử lý quá hạn, thông báo nhận kết 
quả và mang theo phí (nếu có) để nộp; các thông báo trên đồng thời 
cũng được công khai trên internet tại địa 
chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn. 

Trung tâm cũng xây dựng một hệ thống phần mềm tích hợp các tính 
năng của Phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 
dùng chung cho các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm 
quản lý thống nhất quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người 
dân, doanh nghiệp cũng như tiết kiệm ngân sách nhà nước. 

Bên cạnh đó, để theo dõi mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, trung 
tâm đã sử dụng thiết bị tablet được thiết kế phần mềm đánh giá riêng, 
đặt tại quầy tiếp nhận hồ sơ của từng sở, ban, ngành hoặc các tổ chức, 
cá nhân có thể đánh giá mức độ hài lòng qua website của trung tâm. 
Thông qua kết quả đánh giá, trung tâm sẽ có giải pháp xử lý phù hợp 



đảm bảo sự hài lòng của người dân trong quá trình giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Việc luân chuyển hồ sơ giữa trung tâm và các sở, ban, ngành được thực 
hiện thông qua dịch vụ của Bưu điện tỉnh, đảm bảo nguyên tắc khi hồ sơ 
các sở xử lý xong phải được luân chuyển ngay cho trung tâm để việc trả 
kết quả cho người dân được nhanh nhất. Việc thu phí, lệ phí giải quyết 
thủ tục hành chính tại trung tâm do Ngân hàng thương mại cổ phần 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện thu hộ nên 
không có tình trạng “phong bì”. 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn 
Văn Huy chia sẻ: Để góp phần rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục 
hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh trong các lĩnh vực: Xây dựng, kế hoạch và đầu tư, tài 
nguyên và môi trường…, trung tâm đã tham mưu Văn phòng UBND tỉnh 
Quảng Ngãi ban hành quy trình kiểm soát nội bộ việc tham mưu UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông. 
Theo đó, các thủ tục liên thông được tiếp nhận tại Trung tâm, các sở 
thẩm định, sau đó trung tâm làm đầu mối trình hồ sơ lên UBND tỉnh, 
nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh để trả cho tổ chức, doanh nghiệp. 

Theo ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động 
của Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đem lại sự hài lòng rất cao 
cho người dân. Qua 6 tháng đi vào hoạt động , tỉnh chưa nhận được tin 
nhắn, thư hay những thông tin phản ánh sự không hài lòng của người 
dân và cả các tổ chức, doanh nghiệp về trung tâm. Sắp tới, sau khi địa 
điểm xây dựng trung tâm được hoàn thành, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đưa vào 
tất cả các thủ tục hành chính của 20 sở, ngành và các cấp tương đương 
về giải quyết tại trung tâm. 

Cánh cửa mới của công nghệ 4.0 

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới đô thị thông minh, tỉnh 
Quảng Ngãi đã ký kết với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT) triển khai xây dựng Chính quyền điện tử năm 2015. Đến tháng 
4/2018, VNPT Quảng Ngãi đã triển khai phần mềm một cửa điện tử 
(phần mềm Igate) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng 
Ngãi. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục của hàng nghìn bộ hồ sơ đã được 
giảm đáng kể thời gian. 

VNPT tại Quảng Ngãi đã trực tiếp cài phần mềm này để Trung tâm Phục 
vụ hành chính công sử dụng, phục vụ người dân và tổ chức đến giao 
dịch. Nhờ có phần mềm Igate, người dân có thể tra cứu thủ tục mình 



làm gồm những quy trình, thủ tục nào và cần có những loại giấy tờ gì, 
biểu mẫu ra sao để có thể in và chuẩn bị trước. Sau đó, khi đến làm thủ 
tục, cán bộ, nhân viên của trung tâm sẽ cấp cho người dân phiếu xác 
nhận cùng với mã code để người dân có thể đăng nhập trên trang web 
trực tiếp tra cứu hồ sơ của họ đang đến bộ phận nào xử lý, tra cứu được 
tình trạng của bộ hồ sơ đang được giải quyết đến đâu. Nếu sở, ban, 
ngành làm xong hồ sơ sớm, hệ thống Igate này sẽ tự động nhắn tin đến 
cho người dân để họ tới nhận sớm. 

Chị Nguyễn Thị Thủy, người dân phường Lê Hồng Phong, thành phố 
Quảng Ngãi cho biết: Nhờ có phần mềm này mà người dân có thể giám 
sát được mọi quy trình giải quyết hồ sơ của mình từ tất cả các sở, ban, 
ngành trong tỉnh. Phần mềm này  cũng tạo sự minh bạch hơn trong việc 
giải quyết thủ tục hành chính và tránh hẳn tình trạng qua “cò mồi” hoặc 
“nhũng nhiễu” gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. 

Theo thống kê, hiện nay phần mềm Igate này đã đưa vào 845 bộ thủ tục 
hành chính của 8 sở ở Quảng Ngãi là: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây 
dựng, Y tế, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền 
thông; bước đầu đã đáp ứng tốt công tác quản lý giám sát các thủ tục 
hành chính tại các sở, ban ngành, thời gian giải quyết các hồ sơ trước 
hạn đạt tỷ lệ khá cao (trên 95%). 

Trưởng đại diện VNPT tại Quảng Ngãi kiêm Giám đốc Viễn Thông tỉnh 
Quảng Ngãi Đào Đức Tuấn cho rằng: Việc đưa vào sử dụng phần mềm 
này đã cải thiện đáng kể việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của 
tỉnh Quảng Ngãi, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan hành 
chính nhà nước, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh việc 
xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Quảng Ngãi và hướng đến đô thị 
thông minh. 

Ngoài triển khai Trung tâm Phục vụ hành chính công, VNPT Quảng Ngãi 
tiếp tục triển khai tại 14 huyện, thành phố và 10 sở ban, ngành còn lại. 
Huyện Ba Tơ là một trong những huyện đầu tiên được triển khai. Với sự 
nỗ lực, trách nhiệm của lãnh đạo, nhân viên các phòng ban của UBND 
huyện và VNPT Quảng Ngãi, phần mềm một cửa điện tử tại huyện Ba 
Tơ đã được hoàn thành đúng tiến độ đặt ra trong tháng 9/2018. 

Đến nay UBND huyện Ba Tơ đã xây dựng xong qui trình giải quyết 92 bộ 
thủ tục hành chính và tổ chức kiểm tra phần mềm đảm bảo trước khi 
đưa vào hoạt động chính thức thuộc 5 lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch; 
Kinh tế - hạ tầng; Tài nguyên - Môi trường; Văn hóa - thông tin và Tư 



pháp trên “Hệ thống thông tin một của điện tử huyện Ba Tơ”. Phần mềm 
cũng được tích hợp với VN-POST(EMS) cho phép công dân, doanh 
nghiệp gửi, nhận kết quả hồ sơ tại địa chỉ yêu cầu, trao đổi hồ sơ từ 
UBND huyện đến các đơn vị sở, ngành. Đây là tiền đề rất quan trọng, 
tạo thuận lợi cho việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích đối với việc 
giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Ông Đào Đức Tuấn cho biết thêm: VNPT cam kết hỗ trợ tỉnh Quảng 
Ngãi xây dựng thành công chính quyền điện tử và hướng đến đô thị 
thông minh; góp phần nâng chất lượng, hiệu quả phục vụ tối đa nhu cầu 
của nhân dân và chính quyền địa phương. 

Theo baotintuc.vn 

12. Truy điểm nghẽn để giải quyết nhanh hồ sơ cho 
dân 
“Mới đây, sau khi giải quyết yêu cầu của người dân, họ đã cảm ơn. 
Tuy nhiên, tôi phải xin lỗi vì trong trường hợp này, quận đã chậm 
trễ, gây phiền hà cho người dân”, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Bí 
thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 9 (TPHCM), chia sẻ với phóng 
viên. 

Trong trường hợp này, một người dân ở quận đề nghị cấp giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà (đất đã có sổ đỏ). Do căn nhà xây dựng không 
có giấy phép nên cán bộ thụ lý hồ sơ “ngần ngại” giải quyết, dù người 
dân chạy tới, chạy lui nhiều lần. Sau đó, đích thân Chủ tịch UBND quận 
kiểm tra (có kiểm tra thực địa) thì xác định căn nhà này được xây dựng 
từ rất lâu, đủ điều kiện để cấp giấy nên đã quyết định như trên. Cũng 
nhận thấy việc ngần ngừ giải quyết yêu cầu của người dân là lỗi từ phía 
chính quyền nên Chủ tịch UBND quận 9 đã xin lỗi người dân, thay vì 
nhận lời cảm ơn. 

Thông tin thêm về tình hình thực tế, đồng chí Trần Văn Bảy cho biết, 
quận 9 có diện tích đất rộng nhất trong số các quận (chỉ thua các huyện) 
nên công tác quản lý gặp nhiều thách thức, đặc biệt là công tác quản lý 
đất đai, xây dựng. Do đó, Quận ủy quận 9 rất quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo cải cách hành chính, tập trung vào 2 lĩnh vực đã nêu. Quận không 
được đặt thêm hay bớt thủ tục hành chính, nên tập trung tìm cách tổ 
chức thực hiện thủ tục sao cho người dân bớt phiền hà và hạn chế, 
ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực từ cán bộ, công chức, viên 
chức. 



Dẫn chứng về việc quận thí điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại phường, đồng chí Trần Văn 
Bảy thông tin, dù đã thực hiện cấp giấy đại trà nhưng ở quận vẫn còn 
nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lần đầu. Những trường hợp này đều là “ca khó” với việc chứng minh 
nguồn gốc, quá trình sử dụng rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Người 
dân rất phiền hà về việc này. Đồng thời, tiêu cực cũng từ đây mà ra. Do 
đó, quận quyết định thí điểm tiếp nhận hồ sơ tại phường để tiết kiệm thời 
gian cho người dân. Bởi đằng nào khi giải quyết các trường hợp này 
cũng thực hiện xác minh tại phường, nên phường tiếp nhận hồ sơ và 
tiến hành xác minh sẽ giúp người dân không phải mất thời gian gõ cửa 
nhiều nơi. 

Qua một thời gian thực hiện, việc thí điểm đem lại sự hài lòng nhất định 
cho người dân. Tuy nhiên, đồng chí Trần Văn Bảy nhận xét, công tác 
quản lý về đất đai ở quận vẫn còn nhiều phức tạp và tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn 
cũng tập trung nhiều ở lĩnh vực này. Vậy nhưng, các phòng - ban của 
quận báo cáo con số khá đẹp, chỉ 7% - 8% hồ sơ trễ hẹn. 

“Vì sao con số báo cáo rất đẹp nhưng đơn thư phản ánh của dân về vấn 
đề này vẫn rất nhiều”, đồng chí Trần Văn Bảy nêu thắc mắc. 

Nhận thấy có điểm không ổn và không chấp nhận báo cáo một cách 
chung chung “về cơ bản giải quyết đúng hạn” cũng như không nêu cụ 
thể trách nhiệm, quận quyết định rút 70 hồ sơ có dấu hiệu chậm trễ để 
“soi” điểm nghẽn ở đâu. 

Yêu cầu đặt ra là phải xác định cụ thể, chi tiết từng hồ sơ và làm rõ trách 
nhiệm của từng khâu, từng cá nhân. Cụ thể, ở UBND phường thì trách 
nhiệm thuộc cán bộ nào; ở Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai quận là những cán bộ, công chức nào. Kể cả 
ở Thường trực UBND quận, trách nhiệm gây chậm trễ thuộc về chủ tịch 
hay phó chủ tịch UBND quận. Từng hồ sơ phải ghi rõ trách nhiệm, để 
từng cá nhân liên quan thấy được trách nhiệm của mình một cách cụ 
thể, chi tiết hơn. 

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đánh giá, cách làm trên của quận 9 
cùng với việc công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ đã góp phần 
khắc phục sự chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ của người dân; làm rõ 
trách nhiệm từng cá nhân liên quan và ngăn chặn, hạn chế được sự 
nhũng nhiễu, tiêu cực. 

Theo sggp.org.vn 



 

13. Giảm họp, nâng chất từ cơ sở 
Việc UBND TPHCM vừa phê duyệt đề án chế độ họp trong hoạt 
động các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP, nhằm tìm 
giải pháp giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp, 
đang nhận được sự quan tâm của dư luận.  

Theo đó, UBND TP sẽ xây dựng khung pháp lý thống nhất về chế độ 
họp theo hướng đổi mới, chuẩn hóa quy trình tổ chức họp, đổi mới công 
tác chỉ đạo, điều hành kết hợp ứng dụng khoa học - công nghệ, giảm 
các cuộc họp không phù hợp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng 
hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian họp. 

Đặc biệt, TP sẽ mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, và 
đến năm 2020 triển khai đến tận phường xã thị trấn, các đơn vị trực 
thuộc sở ngành. Cùng đó là các phần mềm trực tuyến giúp người dân và 
doanh nghiệp phản ánh trực tiếp các lĩnh vực có liên quan... để cán bộ, 
công chức tiếp nhận giải quyết và phản hồi kết quả đến lãnh đạo, giảm 
bớt các cuộc họp phát sinh. 

Thực tế, việc họp hành quá nhiều, liên tục khiến lãnh đạo các sở ngành, 
quận huyện, phường xã không có thời gian giải quyết công việc hay đi 
thực tế cơ sở, từ nhiều năm nay được coi là bệnh nan y ở TPHCM. Bình 
quân mỗi ngày có 6-10 cuộc họp ở TP và các sở ngành, ít nhất 10 cuộc 
họp tại nội bộ cơ quan giữa các phòng, ban… 

Thậm chí, theo một thống kê năm 2017, tính trong 7 tháng bình quân 
mỗi lãnh đạo sở, ban, ngành dự 1.500-2.000 cuộc họp, mỗi người họp 3-
4 lần 1 ngày, chưa kể các cuộc họp đột xuất. 4 đơn vị ở TP có số lượng 
cuộc họp nhiều nhất là Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở 
Kế hoạch - Đầu tư và Sở Giao thông-Vận tải. Cụ thể, trong 9 tháng năm 
2017, các sở này tổ chức họp lần lượt là 3.203, 2.124, 2.000 và 861 
cuộc họp. 

Họp là hoạt động không thể thiếu trong công tác chỉ đạo, điều hành của 
các cấp chính quyền. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang tiến hành họp 
theo kiểu phải mời đầy đủ các thành phần, các cấp đến họp. Trong đó có 
cả những thành phần không nhất thiết phải tham dự, bởi có dự cũng chỉ 
để… ngồi nghe. Thực tế, nhiều cuộc họp được tổ chức một cách vô bổ, 
không cần thiết. 

Có thể xem những cuộc họp đó là biểu hiện của sự “sợ trách nhiệm”, 
hay vận dụng quá “triệt để” nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 



trách”, nỗi lo sợ sai, thiếu tính quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm, 
đã tạo thói quen muốn họp để cùng quyết. Hội họp nhiều cũng là nguyên 
nhân khiến bộ máy biên chế đang phình to, tinh giảm mãi không được 
bởi lãnh đạo cấp phó bổ nhiệm nhiều để… đi họp.  

Tại hội thảo khoa học với chủ đề “Khơi dậy và phát huy truyền thống 
năng động, sáng tạo để phát triển TPHCM giai đoạn 2018-2020 và 
những năm tiếp theo” tổ chức cuối tháng 7 vừa qua, Bí thư Thành ủy 
TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học và 
các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, hiến 
kế cho lãnh đạo TPHCM nhằm cắt giảm các cuộc họp không cần thiết, 
để dành nhiều thời gian đi cơ sở. Ông nói: “Ai cũng thấy chúng ta họp 
nhiều quá, không còn thời gian đi cơ sở. Nếu mỗi năm giảm 10% số 
cuộc họp không cần thiết cho cả nhiệm kỳ 5 năm, sẽ giảm được 50% số 
cuộc họp”.  

Hay mới đây, tại buổi làm việc với Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND TPHCM 
Nguyễn Thành Phong, nhấn mạnh nếu bắt buộc phải họp, thông tin cần 
ngắn gọn, giải quyết những vấn đề trọng tâm đặt ra, không dài dòng mất 
thời gian. Cuộc họp phải đúng thành phần, quan trọng là nâng cao chất 
lượng và phải đúng giờ. Chủ tịch TP khẳng định lãnh đạo TP sẽ giảm 
30% các cuộc họp, dành thời gian để đi thực tế nắm bắt khó khăn, hỗ trợ 
doanh nghiệp. 

Giảm bớt những cuộc họp không cần thiết sẽ tăng được hiệu quả quản 
lý, điều hành, chỉ đạo của Chính phủ cũng như các bộ, ngành. Song 
mấu chốt của vấn đề chính là cơ chế. Việc giảm họp phải kèm theo 
quyết tâm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân, cải cách 
cơ chế. Hiện nay Chính phủ đang quyết tâm xây dựng bộ máy hành 
chính công hiện đại, tinh gọn và kiến tạo. 

Mong rằng trong thời gian tới các bộ, ban, ngành và Quốc hội sẽ đưa ra 
các quyết sách, văn bản pháp luật phù hợp nhằm điều chỉnh, chấm dứt 
tình trạng nhức nhối này, để các cán bộ và cơ quan công quyền có thể 
yên tâm dành thời gian, công sức của mình phục vụ nhân dân. 

 Theo saigondautu.vn 

 
14. Người dân Ba Vì ủng hộ liên thông các thủ tục 
hành chính về khai sinh 
Sau 3 năm triển khai thực hiện liên thông 3 thủ tục theo Thông tư 
liên tịch số 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT, công tác quản lý dân cư, 



nhân thân trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) đã đạt được kết quả 
khả quan. Đây chính mô hình liên thông thủ tục hành chính (TTHC) 
2 cấp chính quyền giữa 3 cơ quan là Tư pháp, Công an và Bảo hiểm 
xã hội về đăng ký khai sinh, hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 
trẻ dưới 6 tuổi.  

 

Ảnh minh họa 

3 năm, giải quyết được 12.660 trường hợp 

Thời gian đầu thực hiện liên thông các thủ tục vẫn còn gặp khó khăn 
trong việc phối hợp giữa các cơ quan, đặc biệt là phía Công an chưa có 
văn bản hướng dẫn thực hiện. Mặt khác, việc bố trí cán bộ thực hiện 
nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ gặp nhiều khó khăn, chưa có cơ chế chi chế 
độ cho cán bộ thực hiện, người dân chưa thấu hiểu các quy định của 
pháp luật về liên thông 3 thủ tục. 

Thông qua công tác tuyên truyền, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, 
ban, ngành, quy trình thực hiện liên thông TTHC đã đi vào nền nếp, giúp 
giải quyết công việc cho người dân thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, chi 
phí và thời gian đi lại góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 
nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Sau 3 năm thực hiện, việc liên thông TTHC tại huyện Ba Vì đã đạt được 
nhiều kết quả đáng kể. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung và ý 
nghĩa của việc thực hiện liên thông TTHC được triển khai rộng khắp đến 
mọi đối tượng, bằng nhiều hình thức đa dạng như tổ chức hội nghị, tập 
huấn, kết hợp với các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin 
trong các buổi tiếp dân, cuộc họp tổ, khối phố, các buổi sinh hoạt đoàn 



thể; niêm yết công khai quy trình thực hiện liên thông tại UBND cấp 
huyện, cấp xã, cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội… 

Tất cả điều đó đã giúp người dân hiểu được những tiện ích từ việc thực 
hiện mô hình liên thông các TTHC, ủng hộ và tích cực hợp tác với cơ 
quan thẩm quyền triển khai thực hiện liên thông đạt hiệu quả. Công tác 
phối hợp giữa UBND cấp xã với cơ quan Công an và Bảo hiểm xã hội 
trong quá trình thực hiện giải quyết liên thông các thủ tục khá chặt chẽ. 

Chị C (SN 1990) vui mừng cho biết, để đăng ký khai sinh và làm hộ khẩu 
cho cậu con trai đầu lòng, chị đã phải đi đi về về ít nhất 4 lượt nhưng 
vừa rồi thấy “mừng quá” vì chỉ cần đến UBND xã làm đăng ký khai sinh 
là về sau chị nhận được Giấy khai sinh, nhập hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y 
tế cho cô con gái thứ hai. Bé nhà chị chỉ là 1 trong tổng số 12.660 
trường hợp được giải quyết theo Thông tư liên tịch số 
05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT tại địa bàn huyện Ba Vì. 

Việc thực hiện quy trình liên thông các TTHC đã giúp giảm thiểu được 
giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa cho người dân, đồng thời giúp nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức; đảm bảo tính kịp 
thời, chính xác, thống nhất của các thông tin về nhân thân của cá nhân, 
phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú 
và bảo hiểm y tế. Đáng chú ý là khắc phục được tình trạng trẻ em đã 
được đăng ký khai sinh nhưng chưa được nhập hộ khẩu, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế. 

Cần đơn giản hóa việc khai báo nhân khẩu  

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Trưởng phòng Tư pháp huyện Phùng Hữu 
Lộc thì địa bàn huyện tương đối rộng (gồm 31 xã và 1 thị trấn), trình độ 
dân trí thấp hơn so với các quận, huyện gần trung tâm. Người dân sống 
ở các xã khu vực miền núi còn theo phong tục tập quán cũ nên việc 
tuyên truyền vẫn còn gặp khó khăn. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ tư 
pháp – hộ tịch cấp xã ở một số đơn vị (chủ yếu là những cán bộ đã có 
tuổi) khi thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch vẫn còn làm theo kinh 
nghiệm và tư duy cũ.  

Liên quan đến việc áp dụng Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, ông Lộc phản ánh, thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ còn phức 
tạp, rườm rà như phải ghi nhiều nội dung không cần thiết trong phiếu 
báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu khiến việc hướng dẫn người dân gặp 
khó khăn. Việc sử dụng phần mềm trong giải quyết thủ tục liên thông 
chưa được thực hiện chặt chẽ. Đa số các trường hợp khi nhập sinh, cán 



bộ cấp xã vẫn phải trực tiếp đi nộp sau đó mới thực hiện nộp qua phần 
mềm.  

Bên cạnh kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc của cấp cơ sở, ông Lộc 
mong muốn Trung ương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật về hộ tịch cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, ông đề xuất 
Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn, tọa đàm nhằm 
nâng cao kiến thức về hộ tịch cho cán bộ cơ sở và đơn giản hóa việc 
khai báo nhân khẩu trong việc nhập sinh cho trẻ em, trong việc thực hiện 
liên thông 3 thủ tục. 

 Theo baophapluat.vn 

 

15. Hà Tĩnh quyết tạo đột phá trong giải quyết thủ 
tục hành chính 
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC). 

Việc thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đã góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiết kiệm thời 

gian, kinh phí cho người dân, doanh nghiệp. 



Theo đó, mục tiêu cốt lõi của chủ trương này là nâng cao nhận thức của 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm 
soát TTHC, cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các 
cấp trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, tạo sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức, đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, 
chi phí đi lại... góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng 
cao chỉ số CCHC của tỉnh trong những năm tới. 

Các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương và thời gian, sản phẩm hoàn thành như phụ lục dưới đây: 

 



 

 



 

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tham mưu triển khai 
thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này theo nhiệm vụ 
được phân công như phụ lục trên và xác định đây là một nhiệm vụ trọng 
tâm giai đoạn 2018 - 2020, bảo đảm thiết thực hiệu quả, đúng tiến độ; 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương mình; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện 
Nghị định và kế hoạch này lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả 
thực hiện, công tác kiểm soát TTHC. 

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chủ động quán triệt, tổ 
chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại 
Nghị định và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 Theo baohatinh.vn 

 
 

 

 

 


